
 
 

Referat styremøte i Klæbu IL langrenn 
 
 
Sted: Skibua 

Tid: 08.06.2020 19:30  

Inviterte: Ingvild Harr Lian, Torbjørn Skaanes,Torstein Sundset, Silje Oanes Sjøli, Dag Ivar Hovdal, 
Torstein Grendstad 

Til stede: Ingvild Harr Lian, Torbjørn Skaanes, Torstein Sundset, Silje Oanes Sjøli,  Dag Ivar Hovdal, 
Torstein Grendstad 

 
 

Sak 23/20: Godkjenning av innkallelse og saksliste 
 
Godkjent 

Sak 24/20: Godkjenning av referat  
 
Godkjent 

Sak 25/20: Info fra hovedstyremøte 
 

● Leder informerer om saker fra hovedstyremøtet 
-Forberedelse til årsmöte del 1( budsjett og regnskap) 
-Ny hjemmeside under utarbeidelse, oppe og går neste uke 
-Litt info om Idrettens hus på Sørborgen 
- Det er sendt inn forslag til hovedstyre på nye fordelingsnøkler på hvor mye avdelingene skal 
bidra inn  til hovedlaget(administrasjon) 
-Nytt E-sport styre 

Sak 26/20: Info fra leder 
 
-Søkt om driftstilskudd til Trondheim kommune til lysløypa-blir behandlet i juni mnd. 
-Nytt regnskapssystem Compenso-rutiner ikke helt på plass enda. 
 
 



Sak 27/20: Vassfjellet Rundt 
 

- Har tidligere år fått 12000 kr fra Nidaros sparebank til sponsorstøtte.Får  15 000 kr. i år. 
- 5000 kr.i hovedpremie, trekkes blant alle deltakere i turklassen. 
- 1500 kr. til beste dame/herre på tid. 
- Foregår i hele august 
- Opprette segment på Strava-kun langløype 
- Hovedansvarlig og komitè på Vassfjellet Rundt: Espen Værnes, Bjørn Rønningen, Torbjørn 

Skaanes, Torstein Sundset 
- Vipps som betalingssystem 
- Klæbu ski kan søke om krisepakke 2 .Tap av parkering og kiosk-inntekter på Vassfjellet Rundt- 

Ingvild og Kate tar oppgaven med å sjekke ut. 
 

Sak 28/20: Sportslig opplegg utøver-Kontrakter,Trenere 
 

- Suksess med treningssamling i helga. 
- Espen Værnes har sagt ja til å ta ansvar for idrettsskolen 1 år til. 
- God “drive” i Torsteins gruppe (Thea og Vilde Emilie er trenere) 
- 3 juniorløpere til neste sesong :Adrian H,Krister og Adrian S. 
- Stian tar treningsopplegget for Krister og Adrian S. Frem til skolestart. Kontraktsmøte med 

guttene 15.06. kl.19.00 i hagen til Skaanes. 
- Kristoffer og Magnus har ikke fått kontrakt enda 

*Kristoffer sitt opplegg vil diskuteres på et senere styremøte. 
*Magnus er kommet på kretslag 

- Gjennomgang av kontrakter 
 

Sak 29/20: Trenerkontrakter 
 
Må ha trenerkontrakter som bilag til utgifter. Torbjørn tar oppgaven. 
 

Sak 30/20: Samlinger 
 
-Nærsamling 5.-7. juni 
-Barmarksamling på Dombås 4.-6. september-bestilt av Ingvild 
Frokost middag og lunsj på hotellet. 
-Snøsamling på Dombås 5.-8. november- Silje bestiller. Denne samlinga er i stedet for Bruksvallarna. 
Forslag at vi tar  
Storhytta ,1 stk.  6 mannshytte, 2 stk. som ligger oppe i slalombakken. 
Vi må finne ut hvor mange vi kan være i hyttene pga. Corona. 
Det er tenkt felles middag fredag og lørdag på hotellet. Resten ordnes i hyttene. 

Sak 31/20: Avtale Sportshuset Melhus 
 
-Har hatt en 3 års avtale som går ut nå i september 2020 
-Fått tilsendt en ny avtale fra Heiki, denne ønsker Klæbu ski å forlenge. 
-Klæbu ski ønsker å ha egen handlekveld  



Sak 32/20: Telenorkarusellen 
 
-Det er noen utøvere som ikke har hentet premie fra i fjor så vi mangler noen startnummer. 
-Ingvild har sendt inn evalueringer til telenorkarusellen og skiforbundet. 
-Noen må utnevnes til å ha Telenorkarusell -ansvaret for neste år. Dag Ivar tar oppgaven. 

Sak 33/20: Sommeridrettsskolen 
 
 -Gjennomføres uke 33  
-Idrettens dag går ut i år. 
-Ungomsinnstruktører får 1750kr for å delta hele uka 
, Adrian S. og Ella og Nora har meldt seg.  
-Trenger instuktörer til ski sitt opplegg. Halv dag enten før eller etter lunsj. Torstein G. tar ansvar. 
 

Sak 34/20: Rubic,medlemssystem 
 
-Egenandelene skal faktureres gjennom medlemssystemet. 
-Dag Ivar tar ansvar. Kurses hos Renate Svinning. 
 

Sak 35/20: Publiseringsansvarlig 
 
-Hjemmeside og Facebook -Silje tar på seg oppgaven. 
Espen Værnes vil bli spurt  om å bistå ved behov. 
 

Sak 36/20: Sponsorkontrakter 
 
Utsettes til neste styremøte.  
 

Sak 37/20: Eventuelt.  
 
Torbjørn informerer om at det er kjøpt inn 10 par rulleski som kan lånes ut til utøverne. 
Det skal også kjøpes inn  bandykøller og mål som kan brukes til rulleskibandy på treninger. 
 
 
 
 
 
 
 


